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Projekt „Zdecentralizowana Rzeczpospolita” podejmuje debatę na temat dalszej 

decentralizacji państwa polskiego w momencie, gdy polskie podziały polityczne  

i wynikająca z nich plemienna wojna są niezwykle intensywne i z całą pewnością nie 

są przypadkowe. Istniejące kwestie sporne nie są li tylko tematami zastępczymi, ale 

odzwierciedlają rzeczywiste różnice. Dotyczy to m.in. pojmowania demokracji, kwestii 

obyczajowych, praw mniejszości, stosunku do historii, szczególnie tej najnowszej, 

wychowania dzieci i systemu edukacji, roli Kościoła w życiu publicznym, a także 

niektórych kwestii ekonomicznych, np. wieku emerytalnego czy obciążeń dla 

przedsiębiorców. 

Ponieważ dla większości wyborców kwestie te są istotne  

a różnice autentyczne, trudno w tych sprawach o kompromis. Scentralizowany system 

polityczny wyjątkowo źle radzi sobie z zarządzaniem konfliktem w tych kwestiach 

spornych. W rezultacie, podzieleni są Polacy, a dwa istniejące obozy autorzy projektu 

umownie nazywają obozem „progresywnym" i „konserwatywnym". Co więcej, 

ponieważ przewaga strony rządzącej w Parlamencie jest niewielka, pojawia się pokusa 

wykorzystywania instytucji państwa do osłabienia i delegitymizowania opozycji. 

Różnice polityczne mają widoczny wymiar geograficzny. Polska dzieli się więc na 

północno-zachodnią oraz południowej-wschodnią. Poglądy polityczne rozkładają się 

według tej linii granicznej. Podobne różnice występują też np. w kwestii religijności. 

Istnieją jednocześnie różne odcienie regionalnych podziałów, a w niektórych kwestiach 

różnice rozkładają się wręcz w inny sposób. Decentralizacja kwestii spornych miałaby 



pozwolić na wyzwolenie się z logiki „gry o wszystko". Dotychczasowe reformy 

samorządowe decentralizowały (z powodzeniem!) sprawy stosunkowo 

niekontrowersyjne. Autorzy proponują, z pewnym uproszczeniem, odwrócenie tej 

logiki. Zastanawiają się, co by się stało, gdybyśmy władzom samorządowym – przede 

wszystkim nie do końca dziś „wykorzystanym" władzom wojewódzkim – przekazali 

odpowiedzialność za dzielące nas kwestie sporne. Można przyjąć, że na takim 

odciążeniu od spraw spornych władza centralna w Warszawie mogłaby skorzystać. Jej 

uwaga skupiłaby się na łączących nas fundamentalnych interesach Rzeczypospolitej 

– na rozwiązywaniu coraz bardziej skomplikowanych problemów bezpieczeństwa 

zewnętrznego i wewnętrznego, roli Polski w Europie, klimacie i energetyce, 

infrastrukturze, być może ochronie zdrowia i godnych świadczeniach emerytalnych.  

W zasadzie o tym, jakie polityki znalazłyby się na poziomie regionu projekt nie 

przesądza, autorzy posługują się przykładami. Jestem przekonana, że po trzydziestu 

latach doświadczeń decentralizacyjnych i samorządowych warto poświęcić parę lat na 

narodową dyskusję o dalszej decentralizacji i znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki 

sposób Polska mogłaby stać się domem, w którym zdecydowanie więcej z nas będzie 

się czuło u siebie niezależnie od wyników wyborów powszechnych. Z tego punktu 

widzenia oceniam wartość dodaną projektu bardzo wysoko. Taka debata jest nam 

bardzo potrzebna.  

W moim przekonaniu, podstawową ideą napędzającą Projekt „Zdecentralizowana 

Rzeczpospolita” jest rozładowanie konfliktu politycznego w Polsce. Kryzys ten ma 

charakter bardziej endemiczny, niż egzogamiczny. Z projektu wynika, iż istniejące 

podziały „w znacznej mierze odzwierciedlają autentyczne różnice w wartościach 

wyznawanych przez Polaków”. Jak wspomniałam powyżej, dane wskazują, że 

najważniejsza linia tego podziału ma charakter geograficzny. Myślę, że jest to 

podejście nadmiernie deterministyczne. Nie jestem  przekonana, że geografia jest tu 

czynnikiem kluczowym. Dopiero jej wykorzystywanie polityczne, a nie sama geografia, 

prowadzi do utwardzania zastałych podziałów historycznych. Myślę, że miejsce na 

mapie ma znaczenie, ale nie jest przesądzające, jeżeli do tych czynników 

endemicznych nie są włączane zewnętrzne mechanizmy. To one je fortyfikują poprzez 

manipulację polityczną, tak jak to ma miejsce obecnie. Dlatego uważam, że jakikolwiek 

projekt decentralizacyjny nie jest w stanie obecnie zastąpić rozwiązania konfliktu na 

poziomie politycznym. Rozwiązania „oboczne”, swoiste „bypassy” mogą tylko odwlec 



w czasie otwartą konfrontację wizji politycznych, tej demokratycznej, subsydiarnej, 

samorządowej, regionalnie zorientowanej oraz tej autorytarnej z ducha, 

centralistycznej. Nie mam jednak najmniejszych watpliwości, iż na pewno 

potrzebujemy dyskusji o generalnej zmianie wielu aspektów ustrojowych, która 

powinna być wypracowana poprzez szeroką dyskusję. Wszyscy musimy dążyć do 

tego, aby zbudować państwo, które będzie bardziej partycypacyjne, w którym 

powstaną nowe, wielopasmowe  ścieżki dotarcia do najlepszych rozwiązań dla 

społeczności lokalnych, i które będzie bardziej responsywne wobec rozmaitych 

wyzwań i długofalowych zmian społecznych, kulturowych, a także lepiej absorbujące 

innowacje w zarządzaniu publicznym. W tej długofalowej perspektywie debatowana 

dzisiaj propozycja jest niezwykle ważna, szczególnie w dwóch aspektach: tego, co się 

nazywa zbudowaniem odporności struktur państwowych - „resilience”, oraz szerokiego 

włączenia obywateli w procesy demokracji. Natomiast, jak już wspomniałam, nie 

widziałabym tej propozycji jako swoistego „odgromnika” na polityczną polaryzację. To 

wyzwanie musi być „przepracowane” w sposób właśnie polityczny, bez wekslowania 

tego wymiaru na mechanizmy regulacyjne i organizacyjne. W Unii Europejskiej, 

kompetencje w zakresie określenia struktury państwa są kompetencjami narodowymi. 

Z pewnym uproszczeniem państwa członkowskie mają albo charakter unitarny, albo 

federalny, abo też są silnie zregionalizowane, z rożnym poziomem autonomii 

poszczególnych jednostek. 

W zasadzie niezależnie od formuły państwa, we wszystkich regiony są niezbywalnym 

elementem wielopoziomowego zarządzania. Myślę, iż uzasadnione jest stwierdzenie, 

iż Unia Europejska jest zbudowana na akceptacji i docenianiu ogniw pośrednich  

w zarządzaniu publicznym. Jedna z najważniejszych historycznie polityk europejskich 

- polityka spójności - jest zbudowana wokół różnorodności regionalnej oraz zasady 

upodmiotowienia terytoriów poniżej poziomu narodowego. Nie mając kompetencji w 

zakresie systemów państwa, Unia wspiera decentralizację wprowadzając stymulujące 

ją mechanizmy do wielu polityk. Fundamentalną wartością europejską jest zasada 

subsydiarności, prowadząca do rozwiązywania problemów najbliżej miejsca, w którym 

one występują. Przeszła ona pewną ewolucję, wraz z rozwojem mechanizmów 

zabezpieczających jej przestrzeganie i jest dzisiaj bardziej zasadą konstruktywnego 

podejścia do podziału kompetencji miedzy poszczególne poziomy wieloszczeblowego 

zarządzania Unii niż instrumentem rozdzielenia tego, czego nie trzeba przenosić na 



europejski poziom polityk i decyzji. Jest niezmiernie wymowne, że teraz, w dobie 

rozhulanego populizmu w Europie i „mentalnego zamachu” na Unię Europejską przez 

niektórych przywódców, ta idea subsydiarności jakby zniknęła z pola widzenia.  

W środowisku rządzących w Polsce pojawia się w formie wypaczonej jako pragnienie, 

aby „Unia się nie wtrącała do naszych spraw”. To wykorzystywanie idei subsydiarności 

do walki z Unią jest wielkim nadużyciem. Gdy Pan Premier Morawiecki mówi, że 

„zasada subsydiarności polega na tym, że państwa członkowskie UE powinny mieć 

swobodę decydowania w tych obszarach, w których rozstrzygnięcie problemów jest 

bardziej właściwe na poziomie tych państw niż na poziomie całej Wspólnoty.”, to mówi 

tylko część prawdy. Pomija to, że daje sobie samemu prawo do definiowania wartości 

europejskich oraz prawo do uznawania, co jest kompetencją narodową, ignorując 

Traktaty. Nie zauważa także, że regiony, rządzone przez samorządowe pochodzące  

z wyboru władze regionalne zgodnie z prawem dysponują swobodą decydowania  

w sprawach, gdzie jest to właściwe  dla ich kompetencji, przy znaczącym udziale 

obywateli i bez nadmiernej, duszącej ingerencji władz centralnych. Samodzielność, 

jaka jest przyznawana regionom, określa w dużej mierze jakość państwa. Im bardziej 

jest ona  rozległa, w ramach konkretnego modelu ustrojowego, tym bardziej to państwo 

ma szansę na osiągnięcie wysokiego poziomu zdolności do skutecznego 

podejmowania wyzwań rozwojowych. I to  niezależnie od formuły ustrojowej. 

Dlatego dziwi nadużywanie argumentu lęku przed samorządami czy zrównoważoną 

regionalizacją jako zagrożenia dla unitarności danego państwa. Bo to po prostu 

nieprawda. 

 

Moje doświadczenia jako Komisarza ds. polityki regionalnej nauczyło mnie, że im 

bardziej zaawansowana jest decentralizacja, w sensie lokalnej czy regionalnej 

odpowiedzialności decyzyjnej, im bardziej władza centralna otwiera się na stworzenie 

wolności decyzyjnej innym poziomom zarządzania, tym silniejsze jest poczucie 

odpowiedzialności i tego, co nazywamy „ ownership”, czyli poczucia współwłasności 

swojego terytorium, a tym samym i współodpowiedzialności. Pamiętam w imigracyjnej 

dzielnicy Rotterdamu projekt finansowany z Funduszu Regionalnego, który 

zrealizowali młodzi imigranci z Afryki Północnej. Pamietam ich dumę i poczucie 

odpowiedzialności za utrzymanie rezultatu projektu w dobrym stanie. 

 



Myślę, że polskie regiony są przygotowane do podjęcia wyzwań przyszłości. Te 

najmocniejsze ze swoją infrastrukturą kulturową i ekspercką pewnie lepiej, inne słabiej. 

Zależy to w dużej mierze też od jakości ich wzmocnienia instytucjonalnego. Myślę, ze 

w tym zakresie przekształcenia proponowane w ramach projektu decentralizacyjnego, 

byłyby korzystne dla prawnego usytuowania i instrumentalnej obudowy zwiększonych 

kompetencji prawnych. Decentralizacja to nie tylko kompetencje. To także 

zharmonizowanie zwiększonych zadań przekazywanych samorządom i regionom  

z adekwatnym poziomem środków finansowych. Regiony, w ramach priorytetów 

strategii europejskiej, powinny się też wpisywać w różnorodne projekty sieciowe  

w skali ogólnoeuropejskiej. Władza centralna powinna pomagać regionom w tym 

zakresie,  a nie przeszkadzać, bądź ignorować ten wymiar rozwojowy. Państwo, nawet 

silnie unitarne, musi zrozumieć, że jest tylko jednym z ogniw polityki regionalnej. 

Rządzący muszą się wyzbyć przekonania, że istnieje tylko jedna pionowa relacja 

obywatel-państwo, jako dominująca – wszystkie inne są tylko jakby 

„zanieczyszczeniem” tej pierwszorzędnej relacji. Państwo jest z natury służebne 

wobec obywateli, a nie nadzorcze. Nie może wyobrażać sobie samego siebie jako 

Faucaultowskiego „panopticonu”, dla którego obywatele są przedmiotem obserwacji  

i karzącego interwencjonizmu. Miałoby to, w oczywisty sposób,  efekt mrożący dla 

rozwoju i hamowałoby dynamikę społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym 

zabierałoby nam też przestrzeń wolności do realizacji postulatów konkretnych 

społeczności, których częścią się czujemy. W debacie o decentralizacji powinnismy 

bronić idei aktywnego obywatelstwa i pamiętać, że  wszystkie struktury ustrojowe nie 

istnieją same dla siebie. To zapewne truizm, ale warty przypominania. Bo aktywni 

obywatele, a coraz częściej w większości, obywatelki, to najpewniejsza gwarancja, że 

władza będzie rozliczalna, że nie będzie mogła zrzucać z siebie odpowiedzialności za 

swoje decyzje na daleką Brukselę albo na elementy „wichrzycielskie” : sędziów, 

nauczycieli, osób nieheteronormatywnych, czy George’a Sorosa. Aktywność 

obywatelska jest pierwszą i ostatnią linią obrony przed pokusami wcielania 

autorytarnych praktyk w życie. 


